ЗВІТ
ректора Центральноукраїнського національного технічного
університету про виконання умов контракту за 2017 рік
1. Проведення навчально-виховного процесу, комплектування
університету
Згідно законів України про декомунізацію змінено назву
університету на Центральноукраїнський національний технічний
університет (ЦНТУ). Затверджений і діє новий Статут університету і
перероблено цілий ряд положень і документів під нову назву.
Продовжувалась
робота
з ліцензування та акредитації
спеціальностей.
Були акредитовані такі спеціальності:
«Міжнародна економіка» – акредитація на ІІ,Ш,IV рівень,
«Комп’ютерні системи та мережі» – акредитація на Ш та IV
рівень;
«Автомобільний транспорт» – акредитація на Ш та IV рівень.
Проведено ліцензування за новими ліцензійними вимогами щодо
розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
другого (магістерського) рівня за наступними спеціальностями:
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
208 «Агроінженерія»
151 «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології»
131 «Прикладна механіка»
071 «Облік і оподаткування»
274 «Автомобільний транспорт».
Проведено ліцензування нових спеціальностей:
275 «Транспортні технології»
172 «Телекомунікації та радіотехніка».
Показники державного, галузевого замовлення і кількість осіб, які
навчаються за контрактом (за рахунок фізичних осіб), а також їх
виконання наведені в табл. 1.
Організація освітнього процесу в ЦНТУ здійснюється відповідно
до діючого в Україні ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю»
та забезпечує реалізацію основних завдань: планування,
забезпечення й підтвердження якості освіти.
Головна мета освітньої діяльності університету полягає у
формуванні стійкої довіри до нього як до провідного вищого
навчального закладу Центральної України з підготовки фахівців за
основними спеціальностями, які актуальні сьогодні для ключових
галузей України.
З метою оптимізації освітньої діяльності керівництво університету
реалізує систему управління якістю, які базуються на основних
принципах Держстандарту: орієнтації на замовника, лідерства,

Таблиця 1

Контингент студентів,
що навчаються за рахунок джерел фінансування
по Центральноукраїнському національному технічному університету
на 01.01.18р.
Ліцензований
прийом

Всього сума
граф 3-6

1

Державного
бюджету

2

3

1470

2888

1656/57,3%

1470

645

360

1200

761

155/20,7%

1200

143

38

*) навчалися за державним замовленням

Навчається студентів
У тому числі за рахунок
Місцевих
Галузевих,
бюджетів
міністерств,
відомств,
організацій
4
5
Всього за денною формою навчання
6/0,1%
Прийом 2017р.
3
Всього за заочною формою навчання
1/0,1%
6/0,2%
Прийом 2017р.
2

Випуск 2017 року
З них
направлено по
держсектору

Всього
Фізичних осіб

6
1226/42,6%

7

8

784*)

172/22%

215

-

282
599/79%
103

зацікавленості персоналу, процесного підходу, системного підходу до
управління, постійного поліпшення, прийняття рішень на основі
фактичних даних, керування взаємовідносинами.
Загальне управління якістю підготовки фахівців здійснює
ректорат, процес управлінської діяльності якого у цій сфері
спрямований на вирішення таких питань: розробка та реалізація
політики у сфері якості підготовки фахівців; планування системи
управління якістю, її впровадження у практику освітнього процесу,
розвиток та вдосконалення; аналіз якості підготовки фахівців
керівництвом університету, Радою з якості освіти та Наглядовою
радою ЦНТУ.
Комплексну організацію роботи з підвищення рівня якості
підготовки фахівців здійснює Рада університету з якості освіти.
Минулого навчального року освітній процес в ЦНТУ зазнав
певних трансформацій, що були обумовлені змінами, внесеними в
Закон України "Про вищу освіту" (Редакція Закону від 05.09.2017 року,
№2145-УІІІ).
У зв’язку з цим внесено відповідні зміни в діючі організаційні
документи, зокрема в "Положення про систему забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти в ЦНТУ", "Положення про
освітній процес в ЦНТУ", "Положення про систему контролю за якістю
освітнього процесу" тощо.
Звітний рік став важливим у розвитку дистанційної освіти,
кафедрами університету було оптимізовано більше 500 дистанційних
навчального-методичних
комплексів.
На
базі
діючого
університетського серверу поповнювалася навчальна платформа
MOODL. Особливості організації освітнього процесу висвітлюються на
сайті ЦНТУ. Була апробована система рейтингового оцінювання
знань студентів для призначення стипендій студентам.
Протягом звітного періоду приділялася особлива увага розвиткові
інформаційно-телекомунікаційної бази університету як важливої
складової якісної підготовки фахівців різних спеціальностей. Важливим
етапом в даному аспекті діяльності університету стало налагодження
партнерських відносин з вітчизняними ІТ-компаніями: "Сайфер" (м.
Київ), "Kinect.PRO", "Novus Cybernetic", EVNE Developers, "Novus
Cybernetic", Kinect.PRO та ін. У 2017 році розпочато реалізацію проекту
– відкриття в університеті ІТ-школи "NewGeneration" для учнів шкіл
міста, яка діє на безоплатній основі; проведено перший ІТ-форум "Soft
Skills Kropyvnytskyi 2017".
Якість освітнього процесу протягом звітного періоду досягалася
шляхом творчої співпраці випускових кафедр університету з
потенційними роботодавцями для майбутніх випускників ЦНТУ, а саме
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провідними підприємствами, організаціями, державними та науковими
установами не лише міста та області, а й України та інших країн світу,
зокрема Грузії, Азербайджану, Польщі, Німеччини, Великої Британії,
Франції, Австрії, Канади, Південної Кореї, Китаю. Така співпраця
здійснювалася як у традиційних напрямках (винесення освітнього
процесу на базові підприємства, організація навчання студентів за
поєднаною формою, проведення навчальних, виробничих та наукової
практики на базі провідних як вітчизняних, так і зарубіжних підприємств
та установ), так і в пілотних (забезпечення можливостей для студентів
ЦНТУ продовжувати навчання у магістратурі, аспірантурі ВНЗ
європейських країн (Франція, Польща та ін.).
З метою наближення освітнього процесу до реальних потреб
сучасного ринку праці тематика дипломних проектів (робіт) укладалася
відповідно до пропозицій підприємств, установ та організацій регіону,
що сприяло посиленню мотивації в магістрантів до якісного виконання
кваліфікаційних робіт та їх майбутньому працевлаштуванню.
У звітному році тривала реалізація програми цільової підготовки
фахівців за замовленнями підприємств, організацій та установ як один
із шляхів підвищення якості навчання за нинішніх умов.
Дія системи зовнішнього моніторингу якості підготовки фахівців в
ЦНТУ забезпечувалася співпрацею керівництва університету з
Наглядовою радою ЦНТУ (створена згідно Наказу МОН № 1175 від
14.08.2017 р.)
Для методичного забезпечення освітнього процесу, викладачами
університету у 2016/2017 навчальному році було розроблено більше
70 назв методичних вказівок, електронні варіанти яких передано у
бібліотеку.
Крім того, Вченою радою університету розглянуто і
рекомендовано до застосування в освітньому процесі 7 навчальних
посібників, розроблених викладачами нашого університету.
В 2016/2017 н.р. продовжено наповнення електронної
інформаційної системи для навчально-методичного забезпечення
індивідуальної роботи студентів за допомогою дистанційних курсів в
системі Moodle.
Згідно норм Закону України «Про вищу освіту», наказів та
рекомендацій МОН, нового переліку спеціальностей, були зроблені
робочі навчальні плани денної та заочної форм навчання з усіх
напрямів бакалаврів повного та скороченого терміну навчання, а також
з усіх спеціальностей магістрів півтора- та дворічного терміну
навчання. Всього станом на початок 2017-2018 н.р. розроблено 128
навчальних планів, 256 робочих планів денної форми навчання, 118
робочих планів заочної форми навчання
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В університеті систематично працюють ХІ спортивних секцій, в
яких студенти вдосконалюють свою спортивну майстерність, а 39
спортсменів входять до складу збірної команди України та області.
Традиційно вдало виступала команда «ВіоТехСоm-КНТУ» з
бейсболу. Команда знову виборола звання чемпіона України та стала
володарем Кубку України.
Протягом навчального року студенти-спортсмени університету
брали участь у ряді офіційних змагань і турнірів всеукраїнського і
міжнародного рівнів і виборола 23 медалі у змаганнях чемпіонату і
кубку України.
4 медалі у змаганнях чемпіонату і Кубку Європи . Це Чемпіонат
Європи U-21 з бейсболу (м. Тель-Авів, Ізраїль) – 1 місце; Чемпіонат
Європи з бойового самбо (м.Ужгород, Україна) – ІІІ місце (майни
Роман); Чемпіонат Європи з бойового самбо (м.Ужгород, Україна) – ІІІ
місце (Майнич Роман).
Питання виховної роботи висвітлюється в університетській газеті
«Студентський вісник» та на офіційному сайті університету.
2. Наукова робота та міжнародна діяльність
Порівняльні показники з наукової діяльності ЦНТУ
№
Показники
з/п
1.
Обсяг держбюджетної тематики, тис.
грн.
2.
Обсяг госпдоговірної тематики, тис.
грн.
3.
Публікації
у т.ч. підручники, навчальні посібники
та монографії
4.
Подано заявок на винахід
5.
Одержано патентів/рішень про
видачу патентів
6.
Видано наукових збірників та тез
доповідей
7.
Видано методичних вказівок
8.
9.

Проведено студентських
конференцій, семінарів, круглих
столів, форумів
Зроблено доповідей на
конференціях, викл./студ.

2016р.

2017 р.

743,017

1077,6

226,0

428,5

1244

1123

8
49
43/46

41
49
34/48

23

23

78
83
(електр.вар.) (електр.вар.)
10
18
1071/542

988/1366
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10.
11.
12.
13.
14.

Участь у Міжнародних та
Всеукраїнських
конференціях/зарубіжних
Студентська наукова робота:
- кількість учасників/призерів ІІ туру
Олімпіади
Направлено студ. робіт на
Всеукраїнський конкурс
Укладено міжнародних угод
Кількість студентів, які побували за
кордоном

631/69

559/41

35/12

56/14

16

14

2
67

7
150

У 2017 році обсяг держбюджетної наукової тематики складає
1077,6 тис.грн.(2016 рік – 743,017тис. грн.).
Госпрозрахункові науково-дослідні роботи укладено на суму
428,5 тис.грн. з ПДВ (2016 р. – 226,0 тис. грн.).
Три молодих науковця отримали фінансування за рахунок
державного бюджету на виконання наукового проекту 2017-2020 рр.
загальним обсягом фінансування 1077,6 тис.грн., зокрема 2017 р. –
100,0 тис.грн.
3 молодих науковця університету отримували стипендію Кабінету
Міністрів України, аспірантці Ілоні Царенко призначено академічну
стипендію Президента України на 2016-2017 навчальний рік, аспіранту
Хох Віталію призначено академічну стипендію імені М.С. Грушевського
на 2017-2018 рр. та 3 молодих вчених - отримали 2 премії та
стипендію Кіровоградської обласної державної адміністрації та
обласної Ради молодим науковцям.
Необхідно
відмітити
плідну
співпрацю
університету
з
Кіровоградською обласною державною адміністрацією та органами
місцевого самоврядування.
Учені університету з метою вирішення регіональних потреб
підготували та надали ряд перспективних для реалізації наукових та
науково-технічних розробок та пропозицій до Програми економічного і
соціального розвитку Кіровоградської області; до Плану заходів із
виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2020 року; до Регіональної програми науково-технічного та
інноваційного розвитку Кіровоградської області на 2016-2021 роки, до
Програми інформатизації Кіровоградської області "Електронна
Кіровоградщина" на 2017-2019 роки.
Університет є учасником виконання чотирьох проектів програм по
виконанню Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії
розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, зокрема:
підвищення рівня енергоефективності територій Кіровоградської
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області на основі енергоаудитів; формування інтегрованих
агропромислових структур (кластерів) на регіональному рівні;
забезпечення збалансованості ринків праці та освітніх послуг регіону
та дистанційної очно-заочної школи Малої академії наук учнівської
молоді. В рамках даної програми та сумісної роботи з Департаментом
економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації
університет був співорганізатором конференції «Кіровоградщина-2025:
пріоритети і можливості розвитку» 7 червня 2017р.
На сьогодні діє розроблена за ініціативи університету та
департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА
«Програма впровадження регіональних наукових досліджень у
промислове виробництво Кіровоградської області на 2017-2020 роки»,
в якій винахідники та науковці ЦНТУ беруть активну участь. На
сьогодні подані заявки на виконання 3 проектів (2 вже виконуються).
В напрямку реалізації підвищення рівня енергоефективності
області ЦНТУ активно співпрацює з Департаментом інфраструктури та
промисловості Кіровоградської ОДА; університетський сертифікований
Центр енергозбереження, енергетичного менеджменту і консалтингу зі
Спеціалізованою групою із енергодосліджень та енергозбереження.
Сертифіковані енергоаудитори Центру протягом 2017р. уклали 4
господарчі договори з обсягом 139,5 тис. грн.
Активно співпрацювала з Департаментом екології та природних
ресурсів сертифікована лабораторія екологічного моніторингу: з
метою виконання завдань регіональної комплексної програми охорони
навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки в 2017
році укладений договір на виконання другого етапу робіт обсягом
120, 0 тис. грн.
В звітному році за результатами виконання господарчого
договору
«Оподаткування
та
державна
підтримка
сільськогосподарських товаровиробників з урахуванням регіональних
пріоритетів» була здійснена розгорнута презентація-доповідь
результатів досліджень замовнику – громадській організації
«Кіровоградська обласна рада сільськогосподарських підприємств» та
Департаменту агропромислового розвитку Обласної державної
адміністрації.
В 2017 році ЦНТУ був співорганізатором проведення
муніципального інвестиційного форуму «TIME to INVEST» та
Всеукраїнської виставки «Енергоефективність. Енергозбереження»,
разом з управлінням економіки Кіровоградської міської ради, які були
проведени на базі університету.
18 інвест-проектів науковців ЦНТУ були направлені для
включення до Веб-порталу «Центрально-Український інвестиційний
портал», а 35 інвестиційних пропозицій-проектів, які є пріоритетними
для закладу та міста Кропивницького, були направлені до
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Кіровоградської міської ради для їх подальшого включення у буклет
«Кіровоград: інвестиційні пропозиції».
Кафедри університету співпрацювали за 79 договорами про творчу
співдружність, у т.ч. 12 з установами НАН України.
Видано 23 наукових збірників та тез доповідей, у т. ч. 3 фахових.
Опубліковано 1129 публікації, з них 41 монографія та навчальних
посібників.
Проведено 26 конференцій, семінарів, форумів та круглих столів.
На конференціях та семінарах зроблено 988 доповідей; зокрема 7
викладачів взяли безпосередню участь у конференціях за межами
України
Взяли участь у 6-х виставках.
Подано 55 заявок на можливі винаходи або корисні моделі,
отримано 42 патенти (49 позитивних рішеннь про видачу патентів).
Проведена настановча сесія для слухачів підготовчого
відділення Кіровоградської Малої академії наук за участю кращих
учнів навчальних закладів області.
В I турі Всеукраїнської студентської олімпіади взяли участь 945
студентів; у ІІ турі – 56 студентів, із яких 14 отримали призові місця.
14 студентських робіт взяли участь у ІІ турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт – 7 вибороли призові місця.
Видано 542 студентські публікації, подано 23 заявки на корисні
моделі та винаходи, одержано 16 патентів (16 позитивних рішень).
За звітний період було укладено – 11 міжнародних угод, про
співробітництво з Грузією, Болгарією, Азербайджаном, Ліваном та
Молдовою, Кореєю. Метою цих угод є розширення і сприяння
співробітництву дослідників і викладачів, представників обох установ,
в міжнародних проектах і наукових заходах (симпозіуми, конференції,
семінари і т.д.) з точки зору обміну досвідом і кращими практиками, а
також публікаціями. Така співпраця буде ґрунтуватися на принципах
рівності та взаємної вигоди.
Укладено низку угод з організаціями, які надають бази закордонної
виробничої практики для студентів університету.
У вересні 2017 року в рамках попередніх домовленостей між нашим
університетом та Послом Кореї в Україні про налагодження контактів
між ЦНТУ та корейськими університетами, посол пан Лі Янг Гу
організував окремо для ЦНТУ під егідою Посольства Республіки Корея
в Україні зустріч з делегацією Національного університету Чонбук. Під
час переговорів були обговорені напрямки наукового співробітництва
між університетами в області агрономії, сільгоспмашинобудування та
ін.
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Участь у міжнародних програмах та грантах
В 2017 році докторантка кафедри економіки та підприємництва
Анна Пасєка виграла грант на стажування в Університеті прикладних
наук Німецького федерального банку (Deutsche Bundesbank);
В цьому ж році було укладено договір з регіональним фондом
підтримки підприємництва у Кіровоградській області стосовно організації
проведення семінарів, круглих столів, презентацій за тематичними
напрямами Европейської програми «Horizont 2020».
ЦНТУ пройшов успішну реєстрацію в Open AIRE, що дозволить
здійснювати обмін публікаціями досліджень та інновацій за програмою
«Horizont 2020».
Продовжується участь в освітній програмі Європейського Союзу
імені Жана Моне. Повторно направлений доопрацьований проект
«Європейська модель статутного аудиту підприємств громадського
інтересу та її впровадження в Україні» для участі в цій програмі.
Проект набрав дуже високі бали, близькі до прохідних, тому проект
буде знову брати участь в цій програмі з урахуванням недоліків.
В 2017 році для участі в цій програмі був направлений проект
«Європейські студії в процесі викладання вищої школи та їх
впровадження в Україні» (розробники – доц. Орлова А.А. та асп.
Царенко І.О.).
Наукова та навчальна діяльність студентів, аспірантів та
молодих вчених
В 2017 р.р. студенти брали участь у популярних молодіжних
навчальних та практичних міжнародних програмах, таких як Fulbright
Graduate Student Program, та багато інших.
В поточному році група студентів університету відвідала віцеконсула Посольства США в Україні Наомі Анісман, під час якої пані
Анісман презентувала освітні програми для студентів, викладачів та
науковців.
Між ЦНТУ та університетами Франції, Словаччини, Польщі та Індії
підписані договори про подвійні дипломи, університет продовжує
активну роботу в цьому напрямку.
В 2017 році випускниця Юлія Булава захистила першу магістерську
роботу, яка виконана в рамках проекту «подвійних дипломів» за
спеціальністю «Облік та аудит» між Центральноукраїнським
національним технічним університетом та польським Університетом
Економіки у місті Бидгощ.
Також студентка кафедри будівельних, дорожніх машин і
будівництва
Дар’я
Квятковська
отримала
сертифікат
про
підтвердження українського диплому про вищу освіту в Німеччині.
Студенка ІІІ курсу кафедри кібербезпеки та програмного
забезпечення механіко-технологічного факультету Орина Старкіна
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стала переможцем в стипендіальній програмі Німецької економіки в
Україні та отримала запрошення на навчання, також студент кафедри
загального землеробства ЦНТУ Олег Табота став одним із переможців
Всеукраїнського конкурсу «Авіатор» для студентів технічних
спеціальностей, в якості головного призу отримають подорож до
Франції на один з найбільших у світі авіасалонів «Ле Бурже».
В весінньому семестрі 2016-17 н.р. аспірантка кафедри економіки,
менеджменту і комерційної діяльності Ілона Царенко стала лауреатом
Національної стипендіальної програми Словацької Республіки (SAIA) і
отримала можливість пройти стажування на економічному факультеті
Технічного університету Кошице, де вона вивчала специфіку
освітнього процесу словацького університету.
Організація міжнародних центрів
На початку 2017 навчального року Міністерства освіти і науки
України затвердило створення в нашому університеті регіонального
контактного пункту рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій
«Horizont 2020» за тематичним напрямом «Малі та середні
підприємства» (SMEs).
У листопаді 2017 року в університеті був відкритий «УкраїнськоКанадський Центр» - спільний проект Відділу міжнародних зв'язків ЦНТУ і
канадського державного вищого навчального закладу Mohawk College. В
урочистих заходах взяла участь делегація Посольства Канади в Україні
на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Романом
Ващуком та представник Mohawk College, випускник нашого університету
Світлана Кірнасова.
Mohawk College видав два сертифікати: один на «УкраїнськоКанадський Центр» та інший безпосередньо керівнику Відділу
міжнародних зв'язків ЦНТУ Натальченко В.О. з тим що вони є
офіційними представником Mohawk College.
Найближчим часом в університеті планується відкриття Українськофранцузького центру.
У 2017 році за кордоном побувало 150 студентів, у т.ч. : у
Сполучених Штатах Америки – 11, Франції – 17, Німеччині – 115,
Польщі – 4, Туреччині – 2, Данії – 1.
Продовжував працювати регіональний контактний пункт рамкової
програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за
тематичним напрямом «Малі та середні підприємства» (SMEs).
В 2017 році 10 викладачів університету відряджались за кордон з
метою участі в наукових конференціях, стажуванні та участь у
форумах.
В літку 2017 року на запрошення Гуандунського союзу з міжнародної
науково-технічної співпраці університет взяв участь в роботі форуму
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«Тиждень виробництва високотехнологічного обладнання», який
проходив в місті Фошань провінції Гуандун.
Зустріч міжнародних делегацій
У 2017 році університет прийняв 23 представників – із Франції,
Німеччини, Польщі, Канади, Грузії, Азербайджану, Болгарії, Індії, Кореї
та Лівану.
Були розроблені нові положення про порядок здійснення реалізації
права на академічну мобільність за кордоном наукових та науковопедагогічних працівників, студентів, аспірантів ЦНТУ та про участь у
міжнародних програмах студентів університету.
Продовжував свою діяльність Ресурсний центр з питань сталого
розвитку сільських територій України, який створений за проектом
Tempus JEP-27264-2006 (UA) “Концепція сталого розвитку у
формуванні спеціалістів для сільського господарства”.

3. Підготовка науково-педагогічних кадрів
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 515 від
16.05.2016 року в ЦНТУ продовжує працювати спеціалізована вчена
рада Д 23.073.01 з правом прийняття до розгляду та проведення
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата)
технічних наук за спеціальністю 05.05.11 “Машини і засоби механізації
сільськогосподарського виробництва” строком на 2 роки. У 2017 році
захищена 1 дисертація на отримання ступеня доктора наук і 1
дисертація на отримання ступеня кандидата наук.
У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від
09.03.2016 року № 241 продовжує працювати вчена рада К 23.073.02 з
правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на
здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальностями 05.03.01 “Процеси механічної обробки, верстати та
інструменти”, 05.03.07 “Процеси фізико-технічної обробки” та 05.13.07
“Автоматизація процесів керування” строком на 2 роки. У 2017 році
захищено 2 кандидатські дисертації.
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1222 від
07.10.2016 року в КНТУ продовжує працювати спеціалізована вчена
рада К 23.073.03 з правом прийняття до розгляду та проведення
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 “Економіка та
управління національним господарством” та 08.00.07 “Демографія,
економіка праці, соціальна економіка і політика” строком на 3 роки. У
звітному році захищена 1 кандидатська дисертація.
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За 2017 рік загальна чисельність аспірантів склала 58 осіб, з них
46 – з відривом від виробництва. Прийнято до аспірантури – 26 осіб.
Закінчили аспірантуру – 17 осіб, із них захистили дисертацію – 1.
4.Фінансово-господарська діяльність
Затверджені кошторисом надходження і витрати на 2017 рік були
заплановані в сумі 96,4 млн.грн., де загальний (державний) фонд
68,4 млн.грн., спец фонд 27,4 млн.грн., інші джерела власних
надходжень 0,6 млн.грн.
Власні надходження одержані за
звітний період
Плата за навчання
Господарська діяльність
Плата за оренду
Гуртожитки
Наукова діяльність
Всього плата за послуги
Фінансування із залишку
Дані про використання спец
фонду бюджету

2017 р., тис.грн
19446
144,2
90
4455
413
24548,2
3491,1
2017 р., тис.грн.

27003,5
Придбання літератури
13,8
Придбання обладнання
23,8
Комунальні послуги
3888,1
Капітальний ремонт
143,2
Відрядження
116,7
Матеріали
424
Інші послуги (крім комунальних)
717,4
На виплату з/плати
17785,0
Нарахування на з/плату
3891,5
Боргів університет на 31.12.17 р. не має.

По господарській роботі у 2017р. були реалізовані наступні основні
проекти:
Будівництво та капітальний ремонт
- продовжили будівництво навчально-лабораторного корпусу на
суму 4110740грн.;
- провели капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу №4125869,4грн.
- виконали капітальний ремонт покрівлі будівлі ЦРП-8 на суму
343008,8грн. (благодійна допомога);
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- виконали капітальний ремонт трьох поверхів гуртожитку №3
(блок №3) та чотирьох поверхів (блок №4) на суму 1,75млн.грн.
(благодійна допомога).
Загальна кількість ліжко-місць у відремонтованих приміщеннях
складає 140шт.
- відремонтовано
площею 250м²

аудиторний

фонд

університету

приблизно

Ремонт та обслуговування систем електропостачання,
теплопостачання,
водопостачання
та
водовідведення,
протипожежна безпека.
Виконано робіт на 406 тисяч гривень.

5. Додержання умов Колективного договору , соціальні питання
У звітному році середня заробітна плата по університету
збільшилась на 43,6%, 2016 р. - 4265 грн., 2017 р. - 6125 грн.
Згідно п.6 Колективного договору , адміністрацією вирішувались
такі питання соціального захисту співробітників та студентів:
- ветеранам університету з нагоди ювілейних дат з дня
народження в урочистій обстановці (на засіданні ради
університету, факультету або підрозділу) вручаються цінні
подарунки, вітальні листи та Почесні Грамоти від ректорату та
профкому.
У 2016 році всім науково-педагогічним працівникам видана
матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі місячного
окладу.
Згідно з положенням університету ювілярам (50,60,70,75 років)
видається премія у розмірах 1-го посадового окладу.
Надається необхідна матеріальна допомога дітям-сиротам
(харчування, проїзд, екіпіровку тощо).
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6. Дотримання трудового законодавства та дисципліни праці
Питання зміцнення дисципліни праці та дотримання трудового
законодавства закладені у Статуті університету, Правилах
внутрішнього розпорядку, відповідних заходах ректорату та
профкому щодо профілактики правопорушень та злочинності.
З метою усунення причин і умов, які породжують корупцію, для
забезпечення громадського контролю, відкритості в діяльності
університету створена антикорупційна комісія.
Розроблена система інформаційного зв»язку із студентами і іх
батьками з питань боротьби з правопорушеннями і хабарництвом
(анкетування, телефон довіри, скринька довіри, робота кураторів
академічних груп тощо).
Проводяться соціологічні дослідження щодо правопорушень і
хабарництва.
Здійснюється поточний ректорський контроль знань студентів з
метою визначення об»активності оцінювання знань студентів.
На період сесії створені факультетські комісії з числа
викладачів та представників органів студентського самоврядування
для улагодження конфліктних ситуацій у разі їх виникнення.
Впроваджена система прийняття заліків, екзаменів у студентів
(при їх бажанні) університетською комісією.
Розроблені і затверджені
університету.

кодекси честі викладача, студента

Проводяться із студентами і викладачами
за участю
представників правоохоронних органів інформаційно-просвітницькі
заходи з правопорушень і хабарництва.
На сайті університету розміщена інформаційна тематична
сторінка «Обізнаний означає захищений» відносно прав студентів,
обов»язків професорсько-викладацького складу і студентів, новин у
сфері освіти та вітчизняного законодавства тощо.
Забезпечена повна прозорість вступної кампанії у 2017 році ,
особливо у частині зарахування на місця державного замовлення .
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7. Перепідготовка кадрів (п. 2.3.7)
Згідно плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників ЦНТУ, протягом 2017 календарного року 60 осіб
викладацького складу ЦНТУ пройшли таке підвищення. Серед
основних баз підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
ЦНТУ були:
1. ТОВ «НОВАГРО-СЕРВІС»
2. Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція.
3. Кіровоградський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка
4. Одеська державна академія будівництва та архітектури.
5. ПАТ «Кіровоградобленерго»
6. ПАТ «НВП «Радій»
7. Відокремлений структурний підрозділ «Кіровоградська льотна
академія національного авіаційного університету».

8. Результати перевірок контролюючими органами
З 4 вересня 2017 року по 30 жовтня 2017 року в університеті
проводилась планова ревізія фінансово-господарської діяльності за
період з 1 квітня 2015 року по 30 жовтня 2017 року.
В ході контрольного заходу встановлено ряд порушень, які
відображені в акті ревізії від 6.11.2017р. №03-2014;
- щодо дотримання штатної чисельності встановлено, що в
порушення абз. 4 п. 2 ст. 30 Закону України від 17.01.2002р. №2984-ІІІ
та п. 5 ст. 33 Закону України від 01.07.2017р. №1556-VІІ «Про вищу
освіту» в університеті створено кафедру фізичного виховання при
відсутності в складі кафедри науково-педагогічних працівників не
менше трьох з яких повинні мати науковий ступінь або вчене (почесне)
звання;
- при здійсненні операцій з оплати праці сумісників встановлено,
що в порушення вимог ст. 1 Закону України від 24.03.1995р. №108/95ВР «Про роботу за сумісництвом працівників державних установ та
організацій» внаслідок оплати праці зовнішнім сумісником університету
зайво нараховані та виплачена заробітна плата;
- при виплаті індексації не враховано, що у разі, коли особа
працює неповний робочий час, сума індексації визначається із
розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно
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